
Zápis č. 16  ze schůze územní skupiny č.1 

datum konaní dne  12. 10. 2017 

 

 

 

Přítomni:    Janoch Milan,  Samkova Ivana, Vondráček Bohuslav,  Bjalkovová Nela, Krobová 

Milena,  Vrážek  Miroslav,  Martin Malec 

 

Host:  Jan Hala 

 

Omluvili se:  Adensam Robert 

 

Za územní výbor:  Nadběrežný Ivan 

 

 

 1. Územní skupinu navštívil občan Jan Hala a skupinu seznámil s problematikou 

pokračování územního řízení stavby pro výstavbu obytného domu o 7 podlažích v lokalitě mezi 

ulicemi Nerudova a Hálkova. Jedná se o objekt umístěný v nízkopodlažní zástavbě, který svojí 

výškou a hmotou ve stísněných podmínkách převyšuje a zahušťuje stávající zástavbu, je v přímém 

rozporu s platným územním plánem, porušuje mnoho vyhlášek a nařízení. Přesto stavební úřad 

vychází stavebníkovi vstříc, umožňuje zkrácení práv účastníků územního řízení atd. 

Vzhledem k nestandardnímu průběhu a souvislostem při povolování stavby bylo doporučeno 

uvedený záměr zveřejnit v mediích.   ( + 2x příloha )  

 

 2. Městem byla zveřejněná informace o postupu ve věci soutěže na sportovní halu, kdy 

se město po 5 letech domáhá soudní cestou navrácení městem vyplacených odměn za 2. a 3. 

místo v této soutěži.  Ať již výsledek soudu dopadne jakoliv, tímto krokem došlo k dalšímu 

znevážení této architektonické soutěže a zneuctění práce velkého množství zúčastněných 

soutěžících týmů. Tyto okolnosti navíc prohlubují nedůvěryhodnost soutěží pořádaných 

městem České Budějovice.   

 

 3. Čtyři kolostavy umístěné před divadlem a ještě 3 kusy po městě  lze považovat.   

za  designově a funkčně nepříliš zdařilé  kolostavy ( ohnutá trubka ve tvaru obráceného U ). 

Zveřejněnou cenu  na webu města  přes 60 tis. Kč za 7 těchto kolostavů lze považovat 

z hlediska poměru design x  cena  za  cenu  neobvykle vysokou.  

Dále je zajímavé zveřejnění ceny pumpičky na kolo (u plovárny) v nerezovém provedení, ale 

v hodnotě téměř 43.000,-. Kč! 

 

4. Opakují se stížnosti na tříděný odpad v lokalitě Neplachova, přeplněný kontejner 

elektroodpadu.    

 

5. V souvislosti se zákazem kouření se v některých případech objevuje zvýšený hluk 

hostů a rušení obyvatel kouřícími osobami atd.   

 

 

 

Zapsal :  Ing. arch. Martin Malec 


